Juelsminde Sejlklub
7130 Juelsminde

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 21.05.2013, kl. 19.00 i klubhuset
Deltagere: Palle Lemminger, Hans Pedersen, Per Francke, Jane Wittrup, Johan Thisted og Lone Lysdahl.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opfølgning på sidste mødereferat.
Økonomi /budget/ medlemsstatus
Afholdte arrangementer: Standerhejsning / pinsetur ændringer etc
Lokaler 1.sal Aktivitetshuset, mødelokale klubhuset
Havneudvalg, bådoptag, bom v parkering, klubbens engagement, for-slag til plads/ordensudvalg
Nye tiltag varmepumpe, møbler, hjemmeside og facebook
Bordet rundt

Ad. 1
Plads- og ordensudvalget består fremover af Palle og Johan i samarbejde med havnefogeden.
Status på overgang til storstranden. Rio net er ikke godt ifølge en ekspert i betonarbejde. Alternativ løsning
i træ forslås men stadig som rampe og ikke med trin. Man beder surferne om at udarbejde et forslag til
løsning og et budget herfor
Referat skal fremover også hænges op i klubhuset og juniorhuset.

Ad. 2
Økonomien følger i store træk budgettet, og der er ikke noget usædvanligt at bemærke.
Medlemstallet er pt. 896, hvor der mangler enkelte betalinger. Det mistænkes, at det er pga. faktura på
mail, hvor nogle ikke får kontrolleret postkassen jævnligt. Kasserer og forretningsfører checker op på dette
og kontakter de der mangler pr alm. post.
Regning for kæde til de nye ankerbøjer videresendes til Dansk Sejlunion, der finansierer sådanne
fortøjningssteder.
Ønske fra kasserer: For nemmere at kunne godkende regningsbilag, bør der fremover foreligge et budget
for større projekter og arrangementer som. f.eks. Juelsminde Cup, mv.

Ad. 3
Standerhejsning gik fint med godt et arrangement om aftenen med spisning. Ca. 40 personer deltog i
spisningen. Næste år vil standerhejsningen igen være lagt om eftermiddagen.
Pinseturen gik planmæssigt, men der var kun 8 både tilmeldt. 25 mennesker spiste i et meget velindrettet
klubhus i Kolding. Der var en flydebro til polering af både mm., og dette var også en stor inspiration til
medlemmerne i Juelsminde. Som tak for lån af klubhuset, afleveredes en bog, en flaske champagne og en
stander.
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Ad. 4
Der skal laves en ibrugtagningsaftale til 1. sal i juniorhuset.
Pt. Må vi kun være 50 mennesker med den nuværende tilladelse, og der kan sagtens være mange flere.
Lokalet på 1. sal i klubhuset skal på sigt anvendes som klub og bestyrelseslokale til medlemmerne. Lokalet
tænkes indrettet med supplerende møblement. Det gamle havnekontor skal møbleres til brug for møder
samt opbevaring af interne papirer og materialer.
Kontrakten for udlejning af klubhuset gennemgås for en evt. revurdering, så man fremover lejer hele
klublokalet. Og en sammenlægning af lokalerne ved fjernelse af foldedøre og mest mulig væg er under
overvejelse.

Ad. 5
Gennemgang af bådisætning, viser, at det stort set er forløbet godt. Der er enkelte der har oplevet, at deres
kran- /vognmænd ikke kunne finde plads til deres søsætning., Dette skal der rettes op på.
Johan Thisted forslår, at klubben deltager i en midlertidig finansiering af et antal standard bådstativer som
så kan lejes med forkøbsret eller købes af bådejerne til nettopris. Dette som et alternativ eller supplement
til at leje stativerne hos Juelsminde Yachtservice. Endvidere foreslås, at klubben medvirker til en midlertidig
finansiering af en god ”mover og trækker” til Havnen for en optimal placering af både på det grønne areal.
Egen fast kran på havnen har høj prioritet. Denne vil kunne bruges til mange opgaver for alle bådejere.
Der bliver foreslået et orden- /pladsudvalg i samarbejde med havnen med bl.a. følgende opgaver:
Bådenes placering på land. Tvister omkring pladser og påtaler til bådejere der ikke følger de fastlagte regler
for havnen – pladser og omkringliggende arealer.
.

Ad. 6
Formanden har givet tilsagn om køb af varmepumpe til juniorhusets stueplan, for en bedre økonomi og
varmefordeling i grundplanet.
Det nye mødelokale i klubhuset er blevet møbleret med 6 stole. Det opfordres til, at folk der har noget
inventar til overs henvender sig til bestyrelsen.
Formanden foreslår, at Dansk Sejlunion kontaktes til konsulentbistand til klubbens nye hjemmeside.

Ad. 7
Formanden
DS holder 100 års jubilæumsreception i juni måned.
Havnens nye hurtige fibernet kommer ind i klubhuset. Den nye hurtige forbindelse sikrer de nye kameraers
forøgede dataforbrug.
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DS bøje kontrakt er modtaget. Turbøjer er ikke lagt ud endnu, men er næsten klar.
e-mail adresser til bestyrelsens medlemmer er aktiveret og fungerer efter hensigten.
Forslag til kalender på hjemmeside vedr. lån/leje af klubhusene til diverse arrangementer.
Der er udleveret 100 klubstandere til Carsten Clausen (Havnen).
Forretningsfører
Der er kun en konto i Brugsen nu, da der er kommet lidt underlige regninger på forskellige konti.
Forslag til indmeldelse/udmeldelse – skema på hjemmesiden.

Næste møde den 27. august kl. 1730 i juniorhuset, med efterfølgende udvalgsmøde.
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